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SAKKO TANKSTATIONS
Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

ZAKELIJK DIESEL EN EURO95 TANKEN IN 
HELMOND MET DE HOOGSTE KORTINGEN?

LAAT U VERRASSEN EN NEEM CONTACT MET 
ONS OP VIA TANKPAS@SAKKOCOMMERCIAL.NL 
OF BEL MET 0164-271020!

LOCATIE SAKKO STATION HELMOND
LAGEDIJK 11
5705 BX HELMOND
WWW.SAKKOTANKSTATIONS.NL

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

Barrierlaan 3, 5706 CW  Helmond, Telefoon: 0492  55 25 84
info@furoreschoonmaakservice.nl, www.furoreschoonmaakservice.nl

  Bouwopleveringen

  Hogedrukreiniging

  Glasbewassing

  Schoonmaakonderhoud

  Vloeronderhoud

  Vastgoedonderhoud

  Reiniging zonnepanelen

Voor vrijblijvende informatie
kunt u altijd contact met ons opnemen
Dennis Birjmohun mobiel: 06 54 38 18 31



3

Betaal je boodschappen 
achteraf op rekening of 

direct per pin

NIEUW: 
ZAKELIJK 

BOODSCHAPPEN 
DOEN

Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2
Azalealaan 64, Dorpsstraat 58D

AL JE 
BOODSCHAPPEN 

IN 1 KEER 
BESTELD 
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Door Susan Verheij

Theo Kemps is een van de zes partners van Duisenburgh Vermogensregie. Zij begeleiden ondernemers en vermo-
gende particulieren bij het maken van een vermogensplan. Theo Kemps, woonachtig in Helmond, vertelt: “Wij 
beginnen waar de financieel planner stopt.” Kort maar krachtig zijn de woorden van Theo Kemps. Er moet dus 
wel een vermogen zijn voordat hij aan de slag kan. Vanaf een beschikbaar vermogen van 250.000 euro hebben 
wij een toegevoegde waarde.. “Wij zetten het vermogen aan het werk.” Daarna helder: “Het is zonde om het 
vermogen stil te laten staan. Zeker met de rentestand van nu, die tot ongeveer nul is gedaald. “Ik laat mensen 
inzien dat het in ieder geval belangrijk is om het vermogen in stand te houden”. Men staat er te weinig bij stil 
dat je jaarlijks van iedere 1000 euro sowieso al 3% verlies lijdt aan inflatie en belasting . Ook nu in deze onzekere 
tijd zie je hoe relevant het is om een financiële buffer te hebben opgebouwd, om deze te kunnen gebruiken voor 
onvoorziene omstandigheden of als aanvulling op inkomen in de toekomst. 

Vermogensregie betaalt zichzelf terug

Theo Kemps: ‘Zet uw 
vermogen aan het werk’ 

Theo, waarom volstaat een advies van een accountant en van 
de bank niet voor deze vermogenden? “Een accountant inven-
tariseert. Hoe zijn de (jaar)cijfers, wat zijn de ontwikkelingen, 
hoe houden we de balans goed en welke fiscale regelingen 
dragen daar aan bij? Een bank standaardiseert op het gebied 
van beleggen, biedt veelal dezelfde standaardoplossing voor 
iedereen. Echt maatwerk bieden ze in mijn optiek niet aan. 
Wij gaan bij vermogensregie één stap verder kijken naar het 
volledige plaatje en richten aan de hand daarvan de effecten-
portefeuille in. Hierbij zijn wij volledig onafhankelijk en hebben 
geen belang bij bepaalde producten. De klant is de enige die 
ons betaald en zijn belang staat voor ons voorop.

Theo werkte zelf zeventien jaar bij een bekende bank. “Ik 
weet waar ik het over heb. Was jarenlang teamleider beleg-
gingen bij een bank in de regio Eindhoven”. Maar niet alleen 
beleggingsportefeuilles samenstellen spreekt mij aan, vooral 
ook voor wie je het doet. Ik vind het belangrijk een langdu-
rige relatie met de klant op te bouwen. Een goede samen-
werking is heel relevant.” Hoe kom je aan je klandizie? Menig 
accountantsbureau of financieel adviesbureau schakelt mij 
in, en ik schakel met hen, maar ook komen ondernemers zelf 
naar mij toe. Vaak begint dit met een vraag over de beurs 
of de effectenportefeuille, na enig doorvragen blijkt de stan-
daard oplossing in zijn geval niet de ideale oplossing.”
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Afijn, iemand heeft een vermogen en wil dat behouden, het 
is van belang om dit vermogen aan het werk zetten om be-
paalde doelen te kunnen bereiken. “Vermogensregie bestrijkt 
zowel financiële planning, estate planning en beleggingsstra-
tegie. Natuurlijk sluit ik aan bij de jaarcijfers en optimalise-
ren we samen met de accountant de fiscale situatie, maar 
belangrijker is dat ik het gesprek aan ga wat men echt wil 
op termijn. Mijn klanten spreek ik minimaal vier keer per jaar 
persoonlijk. Het samenspel is van groot belang. Tussentijds 
contact komt regelmatig voor, zeker als de beurs fors be-
weegt of als de persoonlijke situatie hier om vraagt.” Juist 
dan is advies inwinnen meer dan prettig.

‘De risicobepaling is de basis’
Hebben ondernemers wel een buffer maar geen vrij vermo-
gen, dan hebben zij voldoende aan een accountant en een 
financieel planner. Theo Kemps vervolgt: “Wij gaan verder. 
Duisenburgh Vermogensregie biedt 3 diensten aan: vermo-
gensbeheer, beleggingsadvies en vermogensregie.” We zor-
gen ervoor dat geld verantwoord belegd wordt in vijf ver-
schillende modelportefeuilles. Uiteraard afhankelijk van welk 
risico de vermogende wil nemen. Die risicobepaling is de ba-
sis. Ik ga het gesprek aan hoe lang wil en kun je het geld mis-
sen? Welk verlies is acceptabel? Wanneer slaap je nog goed? 
Ik maak hun wensen inzichtelijk, maar óók wat de mogelijk-
heden zijn. Wij streven sowieso naar een marktconform ren-
dement tegen een lager risico. De belangrijkste vraag is, wat 
is passend voor de lange en korte termijn en welke risico’s 
zijn aanvaardbaar? Ondernemers begrijpen dat je soms risico 
moet nemen om winst na te streven. Zij werken hard en ik 
stel de vraag hoe hard hun vermogen voor hen mag wer-
ken? We beheren voor hen de effectenportefeuille of advise-
ren over de inrichting hiervan. Een effectenportefeuille is te 
verdelen in 20 verschillende onderdelen/beleggingen. Uiter-
aard kan de klant aangeven waar de voorkeur naar uitgaat. 
De één wil beleggen in duurzame fondsen, een ander voelt 
meer affectie met technologische ontwikkelingen en vraagt 
ons daar een passende beleggingsportefeuille voor samen te 
stellen. Wij richten onze portefeuilles in op basis van research 
en de actuele marktomstandigheden.” Tekenend voorbeeld. 
Een van zijn klanten is een tuindersbedrijf met een handvol 
personeel. Jaarlijks maken hij 100.000 euro winst, inmiddels 
staat er 300.000 euro liquide. De ondernemer en zijn part-
ner willen graag stoppen op zijn 62e. “Zijn accountant signa-
leerde dat er toekomstgerichte stappen genomen moesten 
worden en verwees naar mij. In 9 van de 10 gevallen blijft er 
structureel geld over en wij bepalen dan in overleg hoe we 
dat aan het werk zetten.” 

Niets doen kost veel meer
Maar jij werkt ook niet kosteloos? Schrikt men daar niet van 
terug? Zijn antwoord daarop is helder: “Geld beheren kost 
geld, wij nemen kennis mee en stoppen er uren in. Dat is het-
zelfde met een auto of met een pand. Echter, niets doen met 
dat geld en het op de bank laten staan kost veel meer. Serieus. 
Ook aan geld moet je als het ware onderhoud plegen. Bij een 
auto vinden we dat logisch, bij veel geld moet dat eigenlijk 
ook logisch zijn. Om terug te komen op het voorbeeld van 
de tuinder, was het doel: stoppen over paar jaar, heel helder. 
De tuinder wil over een paar jaar stoppen en de jaren daarna 
goed kunnen leven met zijn gezin. Wat moeten zij en ik doen 

om daar te komen? Moet het geld binnen het bedrijf blijven 
of kan het beschikbaar komen voor de ondernemer in privé? 
De afweging daarbij wat fiscaal gunstig is en wat voor risico-
afweging gemaakt kan worden is leidend. Dus eerst bepaal 
je het te nemen risico, dan de wijze van samenwerking. 

Emotie is een slechte raadgever
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toe-
komst. Dat geldt ook hier. Menigeen is niet zo vertrouwd met 
beleggen. Theo Kemps kent die reactie en zegt: “Maar ze 
bieden wel een goede indicatie”. We weten uit het verleden 
wat bepaalde fondsen en markten doen. Vaak is emotie een 
verkeerde raadgever. Zo ook nu tijdens de coronacrisis, maar 
als deze voorbij is blijkt dat dit mogelijk weer ideale aankoop-
momenten waren. Een vermogensplan geeft dit inzicht. Wij 
stellen een bepaalde portefeuille niet voor niets zo samen. 
Het is een vertrouwensbasis die je samen aan gaat. Allereerst 
kijken we naar wat de persoon/klant wil, oftewel de wens 
combineren met risicobepaling. Daarna wordt de wijze van 
samenwerking bepaald. Wat wil de klant zelf? Beleggen wij 
alles namens hem of haar of wil de persoon op ons advies 
zelf beleggen? Wij adviseren daarbij over de opbouw van de 
portefeuille en welk deel wordt belegd in aandelen , obli-
gaties of andere assetclasses. Tevens kunnen we bepaalde 
landen of branches uitsluiten. Waar ligt zijn of haar hart? Een 
mooi voorbeeld is een ondernemer uit de IT-sector, hij wil 
graag dat we sowieso 10% van het vrije vermogen in ASML 
beleggen, dit is mogelijk maar wij adviseren wel een bredere 
spreiding. Een ander levert aan de automotive industrie en 
vraagt ons uit te zoeken welke aandelen hierin aantrekkelijk 
zijn. De adviesportefeuille is dus echt gebaseerd op de indivi-
duele wensen, maar wel degelijk onderbouwd door research. 
Ik adviseer over de inrichting van de beleggingsportefeuille 
en kan goed aangeven wat te verwachten is.”

Lange termijn relatie 
Wie neemt welke rol? “Dat bepaalt uiteraard de klant, het is 
zijn of haar vermogen. De één wil gelden uit het bedrijf over-
brengen naar privé terwijl een ander het bedrijf wil verkopen 
en wil gaan rentenieren. Wij zorgen voor het juiste advies en 
voelen aan of de ondernemer alles aan ons over wil laten of 
dat de ondernemer vooral advies wil en samen keuzes maakt 
om te beleggen. De één wil geen rompslomp, terwijl de an-
der het juist wel interessant vindt om mee te bepalen.” 

Theo Kemps gaat met zijn klanten lange termijn relaties aan. 
“Zeker, ik verdiep me in zijn of haar onderneming, wil de 
cijfers kennen, maar vooral de wensen en doelstellingen, dan 
kijken we samen wat toekomstgericht het beste is. Dat is ook 
wat het werk voor mij zo boeiend maakt. Ik moet en wil er 
echt voor zorgen dat die ondernemer zich prettig voelt, dat 
ik mee denk over zijn of haar toekomstig vermogen. Laten 
we wel wezen, het gaat hen vaak in eerste instantie om een 
mooi bedrijf, maar wel degelijk ook om een goed vermogen 
voor hemzelf en zijn gezin. Ik voel me daar mede verant-
woordelijk voor.”  >>
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Ondernemersclub 
Menig lokale ondernemer is met Theo Kemps in zee gegaan. “Ik kan bogen op een ruime ervaring en op een goede klanten-
kring.” Sinds één jaar woont de 54-jarige Nuenenaar in Helmond-Brandevoort. “En dat bevalt mij en mijn vrouw uitstekend! 
Ik heb kantoor aan huis, de wijk is prachtig en prettig wonen.” Hij is lid van Businessclub Brandevoort en van Kr8link, een 
Helmondse ondernemersclub waarbij 12 ondernemers elkaar ondersteunen met advies en kennisoverdracht. Zijn gezicht liet 
hij ook zien op de Beurs Nieuwe Stijl. 

Ook is hij vaste gast bij PSV. Nu even niet. Het balletje rolt even anders. “Gezondheid is het grootste goed. Bij iedereen. Juist 
ook omdat het zo precair kan zijn, is het belangrijk om tijdig na te denken over de wensen van nu, van de toekomst en het 
daarbij horende vermogen.” Het hoofdkantoor van Duisenburgh Vermogensregie zit in Waalre, de partners werken vanuit de 
eigen vestiging die verspreid zijn over Nederland (Amsterdam, Helmond, Rotterdam, Valkenswaard en Venray). Theo Kemps 
beheert de vestiging in Helmond. Hij staat u graag bij om te kijken naar de (on)mogelijkheden.

Duisenburg Vermogensregie Kemps

Kopersteeg 13
5708ZG Helmond
06 40 288 263   
www.duisenburgh.nl
TKemps@duisenburgh.nl
https://www.linkedin.com/duisenburgh
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Een heldere visie, een helder resultaat!Een heldere visie, een helder resultaat!

Specialist in schoonmaak

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek 
schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen.

Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en 
zonweringen.

Uw specialist in vloeronderhoud o.a. 
linoleum natuursteen en hout.

Pieters BV
Ambachtweg 50
5731 AG Mierlo
info@pietersbv.nl
www.pietersbv.nl
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TE HUUR

Gelegen op goede locatie op Industrieterrein “Hoogeind” 
bedrijfsunits bestaande uit bedrijfsruimte en kantoor en 
parkeerplaatsen op eigen terrein. Beschikbaar zijn de 
vergelijkbare ruimtes aan de Lage Dijk 31C, 31D en 31E 
(er zijn twee doorbraken aanwezig tussen 31C en 31D) 
en tevens ook 31E al of niet met extra kantoorruimte. De 
units hebben voor én achter een overheadsegmentdeur 
vanwege het extra achterterrein.

Oppervlakte: Bedrijfshal Circa 465 m² 
 Kantoorruimte Circa 110 m² 

Parkeerplaatsen: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden op 
eigen terrein.

Bereikbaarheid: De bedrijfsruimte met kantoor is gelegen 
aan één van de uitvalswegen c.q. hoofdtoegangsweg van het 
bedrijventerrein “Hoogeind”. Vanuit deze locatie is er een goede 
verbinding met de A67 Venlo – Eindhoven en de A270 Helmond 
– Eindhoven.

Beschikbaar per: In overleg.

Lage dijk 31c en/of 31d te Helmond 

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Er zijn diverse objecten beschikbaar voor verhuur, vari-
erend in oppervlakte. In Brandevoort zijn onder andere 
gevestigd: Albert Heijn, Jumbo, Kruidvat, Gall & Gall, 
Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers, Bakkerij ’t 
Bakkertje en Hema.

Oppervlakte: De Plaetse 56 Circa 105 m²
 De Plaetse 75 Circa 229 m² (ex Zeeman)
 De Plaetse 89a Circa 101 m²
 Herselsestraat 3-21 Circa 245 m²
 Herselsestraat 23 Circa 49 m²
 Laan door de Veste 116 Circa 160 m²

Locatie en Parkeren: 
De wijk Brandevoort is gelegen tussen Helmond, Mierlo,  
Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er circa 11.000 mensen 
in Brandevoort en op termijn zullen dit er circa 17.000 worden.  
Het station Brandevoort beschikt over ruim voldoende  
parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen  
parkeergarages.

Beschikbaar per: In overleg.

Winkelcentrum Brandevoort Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen
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TE HUUR

Het object is gelegen aan een ventweg en aan de drukke 
doorgaande weg in Mierlo-Hout. Diverse voorzieningen 
zoals het winkelcentrum, sportaccommodaties en scholen 
zijn in de directe nabijheid aanwezig. Het object is uit-
stekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als met het 
openbaar vervoer. Mierlo-Hout beschikt over een eigen NS 
station en daarnaast bevindt zich een bushalte zo goed als 
vóór het object.

Oppervlakte: circa 140 m² of circa 280 m²

Bestemmingsplan:
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘’t Hout’.
Het object heeft hierin de bestemming ‘Bedrijf’ met 
functieaanduiding: ‘Bedrijfswoning‘.
• Bedrijven in de milieucategorie 1 en 2;
• Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct 
verband met de betreffende bedrijfsactiviteiten.

Beschikbaar per: In overleg.

Hoofdstraat 13 te Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Het betreft een goed gelegen grotendeels verhuurd multi-
functioneel bedrijfscomplex (beleggingsobject) bestaande 
uit bedrijfs-/opslag-/kantoor- en overige ruimte. 

Oppervlakte  circa 733 m2 kantoor-/showroom-/ 
 overige ruimte. 
 circa 432 m2 bedrijfs-/opslagruimte.

Parkeerplaatsen: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden op 
eigen terrein. Aan de zijkant van het kantoorgedeelte bevinden 
zich respectievelijk 5 en 3 directie- en bezoekersparkeerplaatsen. 
Op het ruime met stelcon platen verharde achterterrein kan het 
personeel gebruik maken van 45 parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid: De bereikbaarheid is goed te noemen.  
Op korte afstand bevindt zich de A270 in de richting van 
Eindhoven. Via het nabij gelegen Geldrop kan de A67 bereikt 
worden met verbindingen naar de A2, A50, A58 en A67.
Op korte loopafstand bevindt zich de NS voorstadshalte ’t Hout.

Beschikbaar per: In overleg.

De Hoefkens 5/5A te Helmond
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Wethouder Van de Brug: ‘Ik begrijp dat u zor-
gen en vragen heeft’

Gemeente heeft oog 
voor ondernemers
Hij nam het stokje over van Jos van Bree. Begin dit jaar is Serge van de Brug benoemd tot wethouder Economie en 
Innovatie, Arbeidsmarkt en Financiën. Van oorsprong is hij zelf horecaondernemer en eigenaar van een administra-
tiekantoor. Dit heeft hij los gelaten om de stad en haar inwoners te dienen. Voor velen van u zijn het op dit moment 
onzekere tijden.  De nieuwbakken wethouder zegt zelf: “Ik had me eerlijk gezegd de start van mijn wethouderschap 
anders voorgesteld. We bevinden ons in een onwerkelijke periode. Een crisis, met een omvang die niemand van ons 
ooit eerder heeft meegemaakt. Corona treft de hele wereld, en daarmee ook Helmond vol in het hart. Veel inwoners 
zijn ziek, of kennen een dierbare die in het ziekenhuis ligt. Ouderen en gehandicapten mogen geen bezoek ontvangen, 
terwijl de behoefte daaraan enorm is. Ondernemers maken zich door alle maatregelen zorgen over hun financiële toe-
komst. En het is stil, on-Helmonds stil op straat. 

Hij voorspelde op Omroep Helmond dat niet alleen de ondernemers het zullen voelen, maar dat allen het gaan voelen. Ieder 
op een eigen manier. “Hoe dan ook vraagt deze periode veel van onze stad. Of je het nu vanuit de kant van gezondheid, de 
meer maatschappelijke hoek of vanuit economisch vlak bekijkt: de impact op Helmond is groot. Dit vraagt iets van ons als 
gemeente. Ook normaalgesproken zijn we er voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en kijken we 
naar wat er leeft in de stad. Hebben we een luisterend oor voor zorgen en onzekerheid. En oog voor mensen die aandacht 
en steun nodig hebben. Maar nu, in deze periode van crisis is die behoefte er meer dan ooit. Aan de ene kant zie je prachtige 
initiatieven in de stad ontstaan, die we van harte ondersteunen. Aan de andere kant doen we er als gemeente alles aan om 
Helmond zo goed mogelijk door deze coronacrisis heen te loodsen.”

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Twee sporen Daarin bewandelt de gemeente Helmond twee 
sporen. 
• Ten eerste is er de acute crisisbeheersing. Met oog voor 

hoe onze organisatie ervoor staat. Ruim 700 medewerkers 
werken vanuit huis, creatief en met vallen en opstaan, aan 
de toekomst van Helmond. Elke dag weer kijken we wat 
de stad nodig heeft en hoe we daarin kunnen voorzien. 
Regelen we laptops voor kinderen, organiseren we opvang 
voor daklozen, richten we een vraagloket voor onderne-
mers in. En zetten we onze financieel gezonde positie in 
om in de belangrijkste nood tegemoet te komen. 

• Ten tweede kijken we richting de toekomst. Want Hel-
mond moet door. En we gaan ook door. Daarom gaan we 
verder met zoveel mogelijk ingezette projecten. Omdat het 
belangrijk is om de stad draaiende te houden én omdat 
onze visie op de toekomst niet verandert.

Economische situatie Helmond
Zijn takenpakket is breed. Serge van de Brug zal dit in vele 
facetten merken: “Zeker, dit virus heeft zijn weerslag op ons 
allemaal, en ook op u als ondernemer. In Helmond zien we dat 
de zwaarste economische klappen zichtbaar zijn bij kleine on-
dernemers en ZZP’ers, specifiek in de horeca, de detailhandel 
en de dienstverlenende sector. Ook in de bouw en bij toeleve-
ranciers is de pijn al voelbaar. In de Automotive branche, ken-
merkend voor Helmond, zien we een afname van de productie 
en daarmee dus ook van de omzet. We zien daarnaast in bijna 
alle branches dat de inzetbaarheid van het personeel zorgen 
baart. Sommige bedrijfstakken zoals de detailhandel vallen stil, 
en sectoren zoals de zorg hebben juist een grote vraag naar 
personeel. Onze arbeidsmarkt is uit balans en er wacht een 
onzekere toekomst voor ondernemers uit alle branches.”

Ondernemersloket geopend
Specifiek voor ondernemers heeft de wethouder, die zelf 
dus 25 jaar ondernemer was, enkele zinnen: “Ik heb in de 
afgelopen dagen veel ondernemers kunnen spreken. Mijn 
ondernemershart doet pijn als ik hoor welke zorgen er mo-
menteel leven, en welke nare toekomstscenario’s soms wor-
den geschetst. Bij veel ondernemers is er behoefte aan een 
vertrouwensteam met experts, die advies geven en waarmee 
zij kunnen klankborden over het ondernemerschap in deze 
moeilijke tijd. Dit team, vooralsnog gericht op de horeca en 
detailhandel, wordt nu opgericht. Zo ook een team voor het 
overig MKB. Via onze website www.helmond.nl/coronavirus 
kunt u een beroep doen op deze commissie zodra deze is in-
gericht. Ik begrijp dat u zorgen en vragen heeft. De maatre-
gelen van het kabinet voor ondernemers om de economische 
gevolgen van het virus op te vangen moeten de meeste banen 
en inkomens kunnen beschermen. Hiermee wil het kabinet de 
gevolgen voor het kabinet beheersbaar houden. Deze lande-
lijke maatregelen zijn uiterst noodzakelijk en lokaal proberen 
wij u zoveel als mogelijk hierbij te ondersteunen. Wij hebben 
een ondernemersloket ingericht, Hier kunnen ondernemers 
terecht met vragen,  iedere werkdag van 08.30 – 17.00 uur. 
Onze accountmanagers helpen u graag bij het vinden van de 
juiste regeling en instantie waar u uw vraag kunt neerleggen.”

Aanvullend op landelijke maatregelen
Aanvullend op de landelijke maatregelen, bieden we op ver-
schillende manieren steun aan de Helmondse ondernemers. 
• Zo kan er uitstel van betaling worden aangevraagd voor 

lokale heffingen
• We sturen geen aanmaningen voor OZB, rioolheffing, rei-

nigingsrecht voor afvalinzameling, marktgeld, toeristen- 
precario en reclamebelasting. 

• Als men door deze crisis niet aan de betalingstermijn kan 
voldoen, heeft dat nu geen consequenties. Daarnaast zijn 
nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting uitge-
steld tot na de zomer. 

• Via Senzer kan aanspraak gemaakt worden op de verruim-
de bijstandsregeling voor ZZP’ers (BBZ). 

• Al deze regelingen moeten u als ondernemer ‘lucht’ geven 
en zijn primair gericht op het voorbestaan van onderne-
mingen.  

Creatief en innovatief
Een crisis biedt naast ellende, ook ruimte voor nieuwe kansen, 
nieuwe strategieën, onverwachte versnellingen en de nood-
zaak om te innoveren. Dit zie je landelijk én lokaal. Macro en 
micro. Hij vervolgt: “Creatieve initiatieven om de economische 
impact te verkleinen, ondersteunen we uiteraard enorm. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de online bestelpagina die door het 
centrummanagement en het wijkmanagement wordt ontwik-
keld. (elders in het blad meer hierover). Deze pagina wordt 
gekoppeld aan de websites van verschillende ondernemers, 
zodat zij hun producten online kunnen presenteren en verko-
pen. Bij lancering van deze website volgt daarvan uiteraard 
snel een bericht. Heeft u andere innovatieve, goede ideeën? 
Laat het onze accountmanagers vooral weten via het onder-
nemersloket.

Trots
Tot slot steekt Serge van de Brug zijn trots niet onder stoelen 
of banken. “Ik ben ongelooflijk trots op het Helmondse be-
drijfsleven. Van ZZP’er tot aan het grootbedrijf: samen zijn zij 
de makers van de toekomst. Ondernemen zit in de Helmondse 
genen. We zijn als gemeente meer dan ooit gemotiveerd om 
in deze crisis ondernemend Helmond te ondersteunen waar 
mogelijk, zodat we met elkaar deze periode doorstaan. We 
zitten nog midden in deze crisis. De consequenties van deze 
tijd zijn nog onduidelijk. Alleen door samenwerking, door so-
lidariteit naar elkaar komen we nu echt verder. Schouder aan 
schouder dus.”

Eh wel met anderhalve meter afstand wethouder! “Zeker, ui-
teraard. Toch is samenwerken het credo. Uit ervaring weet ik 
dat veel ondernemers niet snel om hulp vragen bij de overheid. 
Maar doe het toch, voordat het water u aan de lippen staat. 
Daarnaast doe ik een oproep aan alle Helmonders: doe uw 
boodschappen lokaal. U weet als geen ander; ondernemers 
hebben het ontzettend hard nodig.”

Hoewel menig ondernemer het vertrouwen in een opleving 
van de economie nu vast niet heeft en vaak zal doemdenken, 
geeft de wethouder u deze woorden mee: “Ik heb veel ver-
trouwen in de veerkracht van de ondernemers en inwoners 
van Helmond. Ik wens u alle sterkte toe in deze onzekere tijd. 
Samen komen we deze periode te boven. Dit gaat ons lukken!

Het ondernemersloket is te bereiken op 14 0492 
of via accountmanagement@helmond.nl.
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Locatie: Autowijk Helmond  Varenschut 21e  5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 972  ton@brabantautolease.nl  Ton van Abeelen 06-23225695

Volkswagen Volvo Fiat

Type       

Bijtelling   

Type       

   

Bijtelling   

Type

Lease

VOOR UW GEMAK  
ALLES  

ONDER ÉÉN DAK
Brabant Autolease in Helmond is een regionale merk-onafhanke -
lijke leasemaatschappij. Wij maken onderdeel uit van Autodroom 
Helmond en hebben een samenwerkingsverband met Bovemij.

Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan een samenwerking 
met herkenbare en lokale bedrijven. De ontwikkelingen rond  

mobiliteit in combinatie met de veranderende arbeidsmarkt gaan 
erg snel. Brabant Autolease gaat graag met u in gesprek en samen 

met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk. 
Want mobiliteit is méér.

Wij staan voor u klaar.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Brabant Autolease is onderdeel van Autodroom Helmond. Een uniek concept. Dit is namelijk de 
eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook 
voor (private) lease.

Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze 
bedrijven versterken elkaar. U kunt dus rekenen op persoonlijk, goed advies en hoogstaande 
service.

Kies voor gemak
Brabant Autolease is hét adres voor leasing. Dat betekent dat wij alles van A tot Z regelen. Wij 
geloven in ontzorgen. U wilt niet uw winterbanden bij het ene bedrijf verwisselen en bij het an-
dere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Volop mogelijkheden
En gemak, dat bieden wij. Zo is de keus aan u! Wij hebben een uitgebreid aanbod aan nieu-
we en gebruikte auto’s en zijn niet gebonden aan een merk. Onze leasecontracten bieden 
dat gemak ook. Er is een keuze uit een looptijd van 24 tot 48 maanden en daarnaast behoort 
shortlease (vanaf 3 maanden) tot de mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld de perfecte oplossing 
voor medewerkers met een tijdelijk contract.

Voor uw gemak alles onder een dak!

Contact
Brabant Autolease
Autoboulevard Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:   

• Persoonlijk
• Lokaal
• Gedreven
• Maatwerk
• Klantgericht
• Volop mogelijkheden

• Full operationele lease en netto  
 operationele lease
• Zowel zakelijk als privé leasen
• Grote voorraad gebruikte auto’s
• Onderhoud en service 
 op één adres
• Scherpe tarieven
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BECAUSE RECYCLING...

IS OUR BUSINESS! 

R&L Recycling B.V.
Lage Dijk 31a
5705 BX Helmond

Tel: 0492-392004
Email algemeen: info@r-lrecycling.nl
www.r-lrecycling.nl

R&L Recycling is WEEELABEX en ISO 14001 gecertifi ceerd.

Heeft u computer afval?
contact:  tel.: 0031 - 492 - 39 20 04
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mijnbedrijfslocatie
Helmond

De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de Hel-
mondse bedrijventerreinen. U vindt hier naast vraag en aanbod van bedrijven en/of te ontwikkelen locaties ook 
tips en informatie over huisvesting. 

Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar een ander bedrijfspand, bijvoorbeeld een grotere bedrijfshal, een 
andere locatie of een bouwperceel om uw nieuwe droompand te ontwikkelen kunt u ook terecht bij helmond.
mijnbedrijfslcoatie.nl. Met onze kennis van de terreinen, de daarop gevestigde ondernemingen en het vestigings-
beleid kunnen wij u de weg wijzen naar een voor u geschikte locatie om te ondernemen.

Heeft u een vastgoedobject te koop/te huur op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Via de site kunt u uw object aanmelden om (kosteloos) te laten plaatsen.
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Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

RENEE VAN VEGHEL
INKOOP / ADMINISTRATIE

0493 - 691837
renee@astrastramon.nl

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel

Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

Wij staan altijd voor u klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de fi nishing touch van 
staalproducten: het afwerken door middel van duurzame methodieken 
en materialen. Wij leveren onder andere aan de foodindustrie, gevelbouw, 
interieurbouw en metaalindustrie.

25 jaar ervaring: uitstekende vakkennis en een 
soepel proces
We voorzien uw staalproducten van een duurzame, beschermende laag op 
het hoogste kwaliteitsniveau. Ons full service dienstenpakket kenmerkt zich 
door de fl exibiliteit en korte lijnen. Onze mensen samengevat: jarenlange 
ervaring gecombineerd met passie en enthousiasme. Deze combinatie maakt 
ons tot een prettige en betrouwbare partner om mee samen te werken.

Graandijk 5 | 5704 RB HELMOND
0493 691 837 | info@astrastramon.nl | www.astrastramon.nl

www.astrastramon.nl

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel
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N Light
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

N Light
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

MET REGBAT BESPAART U GELD, 
HET IS GOED VOOR HET MILIEU!

Zie onze website www.regbathelmond.nl voor meer informatie of bel ons 
direct op 0492-330039 en mailen kan natuurlijk ook naar helmond@regbat.nl
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Buffer opbouwen?
Mark (Nuenen, ervaren bedrijfsleider horeca en 
managementfunctie bij Casino) vertelt: “Kosten voor de baten! 
Dit was een half jaar geleden nog een nieuwe term voor mij. 
Zes maanden geleden openden mijn neef Anthony (Someren) 
en ik onze eerste eigen zaak. Hij was ervaren kok. Samen 
kwamen wij tot het concept Stadsbrouwerij de Deftige Aap 
in het centrum van Helmond. Wij werden begeleid door NH 
Adviseurs en mede gefinancierd door de Rabobank. Gesteund 
door de gemeente Helmond openden wij op 9 september 
2019 onze deuren. De mond tot mond reclame deed al snel 
zijn werk. Het goede businessplan werd beloond. Ze hadden 
zelfs al vaste gasten, die ook weer anderen meenemen. Alle 
tapbieren brouwen de mannen zelf! Ook hebben ze gastbieren 
op de fles. Er werd nog een laatste investering gedaan voor 
het nieuwe terras. Met de voorjaarskermis voor de deur en 
goede weersvooruitzichten werd het tijd om een buffer op te 
bouwen. Tot..Zondag 15 maart 2020. Rond 17:30 uur werd 
duidelijk dat de zaak om 18:00 uur gesloten moest zijn. Er 
vloeit geen bier meer uit de kraan.

Mark zegt daarover: “Vanwege mijn vorige beroep is schakelen 
op incidenten een tweede natuur geworden. Oké, wat zijn 
mijn kansen, wat is prioriteit, wat leren we ervan en hoe kon 
ik dit voorkomen? Het antwoord is BUFFER. Maar, we hebben 
nog geen buffer.” De neven hadden hun baan opgezegd voor 
dit avontuur en staan plots voor een fact de accompli. “Geen 
buffer is normliter logisch als startende ondernemer maar nu 
is het noodzaak en voor ons is dit meteen les 1. Hoe kunnen 
we aan cashflow komen?” Er werd gebrainstormd. Twee 
eigenaren, twee karakters... Crisis in vredestijd, hoe gaan 
we hier mee om? Er is geen rampenplan. Dat geldt voor elke 
getroffen ondernemer, niemand kon deze medische maar 
inmiddels ook economische crisis voorzien. Hoe pakken zij dat 
aan? 

Structuur
“Ik begin met structuur in mijn nieuwe leven te brengen,” 

vervolgt Mark van den Boogaard. “Mijn vrouw stelt voor om 
in de morgen en avond een uur te gaan wandelen. Daarnaast 
helpen wij de ouderen waar mogelijk en ik meld mij aan als 
vrijwilliger bij het ziekenhuis. We krijgen vertrouwen in de 
overheid. We staan op, rechtten onze rug en zetten onze 
schouders eronder. Met het hele team. Het eerste goede 
bericht komt van onze huurbaas, Guus Broeckx. Hij leeft 
met ons mee en verlaagt de huur tijdelijk met 50%. Wij zijn 
dankbaar. Parkeerabonnementen worden opgezegd. Gas, 
water en licht gaan op een laag pitje om zoveel mogelijk 
kosten te besparen. Rond de 25e van de maand willen we 
toch al onze medewerkers kunnen betalen.”

Risico
Kosten besparen is één, maar wat doen zij om (alsnog) geld 
binnen te krijgen? “Ons concept is niet ingericht op bezorgen 
of afhalen. Er is ook geen geld om daarin te investeren. 
We doen het goed of we doen het niet, blijft ons motto. 
Wel kunnen we ons eigen bier verkopen, waaronder ons 

15 maart 18.00 uur veranderde alles voor eigenaren nieuwe horecazaak

‘Hoe zou het zijn met 
De Deftige Aap?’ 
Vorig jaar september openden twee enthousiaste, kersverse ondernemers hun nieuwe horecazaak Stadsbrouwerij 
De Deftige Aap in hartje Helmond, aan de Markt. Voorzien van een stevig financieel businessplan, opgesteld door 
Frans van Haperen en Thijs Verhees van NH Adviseurs, waagden de neven Mark en Anthony van den Boogaard de 
sprong. Er werden verschillende scenario’s in beeld gebracht en gesprekken met banken en verhuurder gevoerd. 
De start was voortreffelijk. Totdat… Nederland op slot ging. Het hoofdstuk  ‘Corona 2020’ kwam in geen enkel 
scenario voor.  De adviseurs zochten contact met hen. Hoe gaat het met ze, wat doen zij om hun hoofd boven 
water te houden, waar kan NH Adviseurs ondersteunen?”
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Brabants lekkerste bier “KieleKiele”. Dit geeft direct cashflow. 
Cadeaubonnen verkopen levert wel meteen geld op, maar 
we zien hierin ook een risico. Als gasten met cadeaubonnen 
gaan betalen wanneer we weer open zijn, verschuiven we 
het probleem naar achter. Maar onze gasten willen ons wel 
graag steunen. Dit geeft dilemma’s, want wanneer doe je 
het goed? Stadskunstenaar Tahné Kleijn biedt aan om gratis 
een foto te maken om ons een hart onder de riem te steken, 
in de trent van Jan Steen. Dit doet zij op meerdere plekken. 
Dit is hartverwarmend. De bereidheid om elkaar te helpen 
verbroedert enorm. Het geeft grote steun en nieuwe inzichten. 
Dat is heel waardevol.

31 maart 2020 is duidelijk geworden dat de maatregelen 
verlengd worden tot zeker 28 april aanstaande. “Dit betekent 
dat wij onze medewerkers weer moeten betalen zonder enige 
inkomsten. Snelle steun van de overheid is hierbij broodnodig. 

Ook goed nieuws!
Maar er is ook goed nieuws. Op donderdag 2 april bekroont 
de Dutch Beer Challenge het eigen bier van de Deftige Aap het 
“KieleKiele” met brons. Deze medaille geeft hoop. En hoop 
doet leven! De Deftige Aap gaat door voor goud. Knokken 
en opnieuw investeren. Kosten voor de baten. En daarna 
bufferen! 

NH Adviseurs
Frans van Haperen van NH Adviseurs vindt het een bijzondere 
fase waarin de twee ondernemers zijn beland. “Uiterst zuur, 
maar ik zie ook echt ondernemerschap. Schakelen en vooruit 
durven kijken. Daar zit toch de echte kracht en de motor 
binnen menig bedrijf. Alvast proost heren. Mooi om daar 
als NH adviseur mee samen te mogen werken en ook nu 
van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Mark en Anthony, 
hopelijk kunnen we snel een “Kielekiele” op jullie terras gaan 
drinken!” 

Er was eens…
Een houten huisje in Gerwen, een dorpje aan de rand van 
Helmond. Daar woonde een excentrieke ex-Amsterdammer. En 
die Amsterdammer had een kar met een ezel en een draaiorgel. 
Daarmee bezocht hij kermissen en braderieën in de regio. (en 
ja, dit klinkt nu wel heel erg als Alleen op de wereld, maar wait 
for it) En met hem mee ging altijd zijn kleine aapje, dat met een 
centenbakje rondging bij het publiek. En dat aapje was steevast 
gekleed in een chique apenpakkie, inclusief hoge hoed.

Jaren later werd het huis verkocht, verbouwd en bewoond door 
een jong gezin. Tijdens de verbouwing vond een van de jonge 
kinderen – verstopt tussen de dakpannen en pannenlatten een 
boekje vol met prachtige tekeningen. En natuurlijk gebruikte hij 
dat als kleurboek en kraste het helemaal vol.

Enige tijd later stond de Amsterdammer aarzelend voor de 
deur met een vraag. Of de eigenaars toevallig de collectie 
tekeningen hadden gevonden. Want die hadden een bijzondere 
waarde voor hem. Wat bleek? In het dak had hij originele 
pentekeningen verstopt van een van zijn beste vrienden. Die 
was hij vergeten mee te nemen bij zijn verhuizing.

Dat jonge kind? Dat was mijn broer.
Dat huis? Mijn ouderlijk huis.
De tekenaar? Anton Pieck

En wat was er overgebleven van alle tekeningen die mijn broer 
in al zijn enthousiasme had ingekleurd? Juist. Een tekening van 
de Amsterdammer, op zijn kar met zijn ezel en zijn draaimolen. 
En zijn deftig geklede aapje. Getekend door Anton Pieck.

En de bijnaam van dat huisje, mijn ouderlijk huis, dat helaas 
niet meer bestaat?

D’n Deftige Aap.
Drie keer raden waar wij onze naam vandaan hebben…

Wat er van dit sprookje waar is? Dat doet er niet heel erg toe, 
toch?
Waar het om gaat, is dat d’n Deftige Aap voortleeft in onze 
ambachtelijke bierbrouwerij.
Dus: kom binnen, vertel verhalen, of luister naar andermans 
klets, schuif aan, drink iets, eet een hapje mee, lach en geniet!

Wees welkom. Binnenkort dan. 



20

POWERFUL

Logistic Force is een HR-dienstverlener met 20 vestigingen in Nederland. We 
helpen organisaties met het invullen van de flexibele schil. Soms voor een dag, 
vaak voor een langere periode tot vast. WE GELOVEN IN KRACHTIGE MENSEN.

LOGISTIC FORCE EINDHOVEN
De Donge 2
5684 PX Best

Die maken het verschil!

LOGISTICFORCE.NL

T: 040 – 787 36 60
E: eindhoven@logisticforce.nl
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Bouwtekeningen printen?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Met onze printers kunnen wij uw bouwtekening snel printen 
en altijd voor een scherpe prijs.

Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen, 
grootformaat digitaliseren, geen probleem

Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond
0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl

Oprecht betrokken

Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81

5707 LC Helmond

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

Kanaaldijk Noord West 81

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl
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XXL POSTERS FC • BOUW TEKENINGEN • FEESTGIDSEN • SUPPLIES • BANNERS
T-SHIRTS BEDRUKKEN • DTP OPMAAK • PERSONALISEREN • MAILING • FLYERS

STROOIFOLDERS • FAM DRUKWERK • LAMINEREN • INBINDEN • PENNEN
CANVAS • ZEIL • LIJSTEN • WIRE - O • HUISSTIJLEN • PLASTIFICEREN

ZWART / KLEURKOPIEEN • STICKERS • ETIKETTEN ETC. ETC. ETC. ETC. ETC. 

Black & Colors
Panovenweg 35 - Helmond -  Tel.: 0492 - 527250

e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl

www.black-colors.nl

BETROUWBAAR, 
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW
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Heeft u interesse of wilt u meer weten over deze actie? 

Neem vrijblijvend contact op, onze medewerkers staan 
voor u klaar.

Tel: 0492-588986 / 0492-588983 / 06-51124641
Mail: info@brabantautolease.nl

Graag aandacht voor 
scherpe deal bij Brabant 
Autolease 
KIA NIRO EV EXECUTIVE, Volledig elektrisch 
(Luxe uitvoering en volledige 8% Bijtelling)
LET OP: Beperkte voorraad, per direct leverbaar!

Prijs per maand: 
€559,- excl btw

Actieradius: 455 km 
24 maanden looptijd/10.000 km per jaar. 

Andere looptijd/kilometrage uiteraard mogelijk, 
prijs op aanvraag.

Prijs inclusief: rente, afschrijving, wegenbelasting, 
onderhoud, reparatie, schade en banden. 

Opties o.a: Navigatie met TomTom live services, 
Achteruitrijcamera, Adaptive Cruise Control, Parkeersensoren, 
Lichtmetalen velgen, Draadloos oplaadstation smartphone, 
Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening, Apple 
Carplay/Android Auto, Lederen bekleding, Stuurwiel 
verwarming, Stoelverwarming, Stoelventilatie, Elektrisch en 
verwarmbare spiegels, Zijruiten elektrisch voor en achterzijde.

Beschikbare kleuren: Aurora Black en Platinum Graphite 
(metallic lak).
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4 & 5 november HELMOND

Beurs nieuwe 
stijl 3.0!
De eerdere edities van de Beurs Nieuwe Stijl zijn zeer geslaagd voor de deelnemers, er werd volop over nagepraat. 
Redenen te over om deze beurs voort te zetten. We maken er een traditie van om begin november zakelijk samen te 
komen. De locatie waar de beurs gehouden zal worden is wederom bij de Automotive Campus in Helmond. We gaan 
ervan uit dat tegen die tijd iedereen weer vrij is om elkaar te ontmoeten. We geloven ook dat alle ondernemers er 
zelf nu al zin in hebben om andere ondernemers te spreken, elkaar te vertellen over ontwikkelingen en mogelijk zelfs 
hernieuwde producten. Ook dit jaar is het weer mogelijk om deel te nemen aan de speeddate of het geven van een 
bedrijfspresentatie. 

Het leuren en sleuren naar een beurs hebben we wel gehad. Passé. Super gezellige maar ook zeer vermoeiende dagen. En 
als je na een beurs aan andere vroeg: “hoe was jouw beurs?” kreeg je steeds vaker te horen dat er onderling beter zaken 
werd gedaan dan met de bezoekers! Vandaar al twee jaar het concept: Beurs – Netwerkplein – Smoelenboek. De beurs is een 
initiatief van Bregje van der Vrande van het gelijknamige bedrijf in bedrijfskleding en van Leon Kuyten, uitgever van Zakelijk 
Helmond maar vooral eigenaar van Black&Colors. Een goede zet: “We merken dat de afgelopen 2 edities echt wel goed 
gevallen zij bij de deelnemers. Ook mensen die er niet aanwezig waren horen er steeds meer over. Toch merken we ook dat 
we nog te veel vergeleken worden met een beurs zoals je die in het verleden veel zag. Die vergelijking gaat mank. Niet voor 

Alles voor school en kantoor

Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

SVDK interieurarchitecte(n)     09

Verlichting
Verlichting in drie groepen te 
verdelen

Algemene verlichting direct
* Spot op een rail; lichtopbrengst 
groot en verschillende plekken aan 
te lichten

Algemene verlichting indirect
* Lampen kappen aan het plafond 
voor een algemeen diffuus licht

Sfeer
* Mooie verlichting die qua vorm en 
kleur opvallen en een toevoeging 
zijn voor de sfeer

Type C

Type A

Type E

Type D

Type B

SVDK interieurarchitecte(n)    06

Meubilair

SVDK interieurarchitecte(n)      02

Ontwerp
Gebieden creëren 
met flexibele 
elementen

Gebieden creëren d.m.v.
• Groepen meubels
• Vloeroppervlakte; tapijt in 

verschillende richting leggen
• Plafond;  hoog of systeem
• Afscheidingen vast of flexibel; 

wanden, planten bakken, 
gordijnen

• Verlichting: verschillende 
groepen met verschillende 
soorten armaturen of 
verschillende lichtopbrengsten

Ruimtelijkheid benadrukken
• Hoogte 
• Vaste elementen, ronde wand 

en kolommen, sfeer 
aanbrengen

Sfeer
• Passend bij entree
• Brasserie gezellig, flexibel; 

industrieel, chique, fris

SVDK interieurarchitecte(n)      02

Ontwerp
Gebieden creëren 
met flexibele 
elementen

Gebieden creëren d.m.v.
• Groepen meubels
• Vloeroppervlakte; tapijt in 

verschillende richting leggen
• Plafond;  hoog of systeem
• Afscheidingen vast of flexibel; 

wanden, planten bakken, 
gordijnen

• Verlichting: verschillende 
groepen met verschillende 
soorten armaturen of 
verschillende lichtopbrengsten

Ruimtelijkheid benadrukken
• Hoogte 
• Vaste elementen, ronde wand 

en kolommen, sfeer 
aanbrengen

Sfeer
• Passend bij entree
• Brasserie gezellig, flexibel; 

industrieel, chique, fris
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groepen met verschillende 
soorten armaturen of 
verschillende lichtopbrengsten
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• Hoogte 
• Vaste elementen, ronde wand 

en kolommen, sfeer 
aanbrengen

Sfeer
• Passend bij entree
• Brasserie gezellig, flexibel; 

industrieel, chique, fris

Moodboardrestaurant

WWW.ERMA.NL

Varenschut 21 A
5705 DK Helmond
Postbus 550
5700 AN Helmond
T 0492-588988

NL83 RABO 0119 1512 27

info@vdnieuwenhuijzen.nl
www.vdnieuwenhuijzen.nl

K.v.K. Eindhoven nr.: 17.13.03.18
BTW nr.: NL 8093.83.974.B.01

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing, zoals vermeld op achterzijde.

Kabel B.V. helmond

HelmondEindhoven HelmondHelmondHelmondHelmond‘s-HertogenboschHelmond

HelmondHelmondHelmondBestHelmondHelmondHelmond

HelmondHelmondHelmondSomerenAstenEindhovenHelmondHelmond

HelmondHelmondHelmondNuenenHelmondHelmondMilheezeHelmond

HelmondHelmondHelmondHelmondHelmondGeldropAarle-RixtelEindhoven

ATEPS NEDERLAND BV
ADVANCED Technologies FOR ENERGY & power SOLUTIONS

A
T
E
P
S

Jos Theuns
Managing Director

Schootense Dreef 11a
5708 HZ Helmond
The Netherlands

Phone: +31 (0)492-792 707
Mobile: +31 (0)6 8796 3700
eMail: j.theuns@ateps.com
www.ateps.com
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Vragen?
Mocht je toch nog vragen hebben neem gerust met ons 
contact op. Of misschien ken je een van de bedrijven 
die zich al hebben ingeschreven? 

Meer Informatie
Bregje van de Vrande: 06 - 22 36 21 22
bregje@onlinebedrijfskleding.nl

Leon Kuyten: 06 - 54 35 22 38 
info@black-colors.nl

Motion-ID

bvBridal & Design fabrics
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niets noemen wij het Beurs Nieuwe Stijl. Het is een beurs 
zonder bezoekers. Dat doen we omdat de basis ligt bij het 
verbinden van ondernemers en netwerken. Meer dan ooit 
is het belangrijk om elkaar te kennen. Welk gezicht hoort 
bij welk bedrijf en andersom. Niet na de beurs nog weken 
lang gebeld worden door accountmanagers wanneer je daar 
helemaal niet om gevraagd hebt. Wél gun-factor creëren in 
een geheel ontspannen sfeer. Onder het genot van lekker 
eten en drinken, bij de prijs inbegrepen natuurlijk want als wij 
ontzorgen doen we dat ook op dat vlak!

De twee zijn er blij mee dat 90% van de deelnemers zelf 
eigenaar of een medewerker met enige zeggenschap is. Dit 
maakt het deelnemend publiek anders dan andere beurzen. 
“Ook hebben we geen ingerichte stands waar je de hele 
avond staat te ‘hangen’ wachtend op een gesprekspartner. 
We bieden panelen met ieders gegevens erop, mét foto. 
Hierdoor kun je rondlopen en op zoek gaan naar een bekende 
of nog onbekende ondernemers en via een gesprek kijken 
welke raakvlakken je hebt. Er zijn vast mensen die je altijd al 
had willen ontmoeten. Nog verrassender zijn de gesprekken 
en latere samenwerkingen die we in de afgelopen twee 
edities hebben zien ontstaan tussen bedrijven die daar eerder 
zelf niet aan gedacht hadden.”

Er wordt nog gesleuteld aan de indeling en opzet. Het is 
tenslotte Beurs nieuwe stijl 3.0! Uiteraard is het ook dit jaar 
volledig verzorgd.

Hieronder een compilatie van de bedrijven die zich voor de 
volgende editie hebben aangemeld.

Laat je horen, laat je zien!
Doe mee en schrijf je in via
www.beursnieuwestijl.nl
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WWW.RIVEZ.NL
Europaweg 158   5707 CL Helmond          088-8000900            info@rivez.nl

ONDERSCHAT DE IMPACT VAN 
BEDRIJFSBRAND NIET!

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, maar bij veel ondernemers is de 
preventie niet goed op orde. De gevolgen kunnen groot zijn voor uw 

onderneming. Uiteraard kunt u schade hebben aan uw gebouw of inventaris, 
maar de bedrijfsschade is vaak veel groter. In meer dan de helft van de gevallen 

gaat het bedrijf failliet. Ook bij een kleine brand, is er een kans dat uw bedrijf een 
tijd stil komt te liggen. Uw omzet daalt, maar uw bedrijfskosten lopen gewoon 
door. Wij adviseren u over brandrisico’s, brandpreventie en kijken samen naar 

verzekeringsoplossingen, zoals een bedrijfsschadeverzekering.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken met een van onze adviseurs? 
Neemt u dan contact met ons op.



27

Aanhangerland Gehamie B.V.  •  Schootense Dreef 19a  •  5708 HZ Helmond  •  0492 - 52 52 53

Nieuw Occasions Verhuur Service

IN KABELS & SPECIAALKABELS
Speciaalkabels en spiraalkabels op maat gemaakt voor o.a. 
telecommunicatie, navigatiesystemen en de medische industrie.
Geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar vanaf 
100 meter. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd volgens 
klantenspecifi caties.

Panovenweg 32

5708HR Helmond 

T +31(0)492 529 645

F +31(0)492 528 515

info@edec.nl

www.edec.nl

Kabel B.V.

UW PARTNER
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Helmond Sport sluit 
sponsorship met 9 
JUMBO-supermarkten
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In een bijzondere tijd hebben Helmond Sport en maar liefst 9 JUMBO-supermarkten de krachten gebundeld.

Helmond Sport algemeen directeur Leon Vlemmings: “Dit maakt ons zo ongelofelijk trots en dankbaar, dat we 
in deze tijd met 9 JUMBO-supermarkten in onze regio gaan samenwerken binnen Heel Helmond Sport. Een 
geweldig signaal dat juist nu kracht uitstraalt van elkaar helpen helpen, samen in de regio op weg naar een 
mooie, gezonde toekomst.” JUMBO is als ‘supporter van gezonde voeding’ een nieuwe partner binnen Heel Hel-
mond Sport. Samen maken we Helmond en de regio sportiever en vitaler.

Rick van Roosmalen namens de negen JUMBO-vestigingen: “Wij zijn trots om partners te zijn van Heel Helmond 
Sport. Samen met alle andere partijen willen wij een bijdrage leveren om Helmond en de regio nog gezonder 
en vitaler te maken. Als signaal van ons vertrouwen willen wij juist in deze tijd instappen om hier samen een 
succes van te maken.”

Op een gezonde toekomst!



30

Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl

Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief  in de 
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te ver-
klaren; ERwin en MArk Saris twee broers en tevens de twee 
compagnons. ERMA verpakking is een; “sheetplant” d.w.z.; 
wĳ  vervaardigen verpakkingen uit golfkartonnen platen.

Onze specialiteiten zĳ n:

Specialist op het gebied van 
verpakkingen van golfkarton

XXXL-dozen 

Driedubbel golfkarton

Palletdozen

Stansdozen

Drukwerkdozen

Vakverdelingen

WWW.ERMA.NL
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2 april Wandel-naar-je-werk-dag wordt een ommetje rond 
het huis voor iedereen die thuis blijft werken.

4/5 april Marathon Rotterdam is verzet naar 24 en 25 
oktober 2020.

4 april dag van de ZZP-er, laten we hen maar ook alle andere 
zelfstandig ondernemers nu een hart onder de riem steken.

10 april goede vrijdag - 12-13 april Pasen geen paaseitjes 
zoeken, gezellige brunches en/of diners met de hele familie.

16 april Secretaresse dag misschien kun je hen toch nog op 
de een of andere manier in het zonnetje zetten?

17 april Koningsspelen zijn verplaatst naar een ieders 
achtertuin?

18/19 april Amstel Gold Race gaat helaas in zijn geheel niet 
door.

27 april Koningsdag zal er dit jaar totaal anders uit zien? 
Uitgestorven pleinen en markten. Zouden we er toch allemaal 
thuis een Oranje-feestje van kunnen maken?

Met deze dagen in het achterhoofd was er samen met Craft 
een mooie aanbieding voorbereid. Omdat we niet overal een 
streep doorheen willen halen gaan we de aanbieding voor 
april 2020 toch gewoon doorzetten.

Nieuwe schoenen in de collectie 
bij J vd Vrande Bedrijfskleding

Verder werken wij gewoon door. Natuurlijk 
passen wij ons ook aan. Onze showroom is alleen 
op afspraak open van 9-17 uur. 

Online en telefonisch zijn we zoals altijd gewoon 
bereikbaar.

J van de Vrande Bedrijfskleding
Kanaldijk ZW 9a
5706 LD Helmond
T. 0492 53 79 41
www.onlinebedrijfskleding.nl
info@onlinebedrijfskleding.nl

j van de vrande bedrijfskleding
Kanaaldijk ZW 9a
5706 LD  Helmond
Tel. 0492 53 79 41
E-mail info@onlinebedrijfskleding.nl
www.onlinebedrijfskleding.nl
IBAN nr. NL83 RABO 0121058247
K.v.K. Oost-Brabant nr. 73570540
BTW nr. NL 0018.93.074.B69

BEDRIJFSKLEDING  *  HANDSCHOENEN  *  WERKSCHOENEN  *  PROMOTIE ARTIKELEN

In APRIL zijn deze schoenen 
geen € 99.00 maar € 79.00 excl btw

Hoe anders hadden we allemaal het voorjaar van 2020 voorgesteld! Vakanties geboekt, feesten en bijeenkomsten 
gepland. Helaas zet het Corona virus een streep door een ieders agenda.
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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

€ 62.950,- incl.btw 
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 2
Transmissie: Automaat
Kleur: Blauw metallic

Kilometerstand: 23.682 km
Bouwjaar: 2017
Datum deel 1: 13-11-2017 
BTW/Marge regeling: BTW is niet
 aftrekbaar

BMW 2 Serie Coupé M2 DCT 450 PK, Performance package, 
NIEUWSTAAT, Eibach Pro

Deze liefhebber auto is van 1e eigenaar.
Auto verkeerd in een uitmuntende staat en heeft een aantal specifieke opties 
zoals: Eibach Pro verlaagd. BMW Performance CS velgen. BMW Performance 
Carbon achterspoiler. Motorvermogen 450 pk. Neem dan gerust contact op met 
een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag 
t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur 
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 45.950,- incl.btw

Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 2
Transmissie: Automaat
Kleur: 149 Poolwit

Kilometerstand: 3.571 km
Bouwjaar: 2017
Datum deel 1a: 09-03-2017 
BTW/Marge regeling: BTW is niet
 aftrekbaar

Mercedes-Benz C-Klasse Cabrio 180 Prestige

Nagenoeg nieuwe Mercedes-Benz C-Cabrio met 9GTronic Automaat met slechts 
3571 km gereden. Deze is voorzien van; Aircap, Airscarf, 17 inch 5 spaaks design 
lm velgen, Navigatie, Led koplampen, Achteruitrijcamera, Parkeersensoren, 
Agility Control onderstel, Climate Control, Stoellverwarming en Verwarmde 
Ruitensproeiers. Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan 
gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is 
geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 
09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor 
meerdere foto’s!

€ 45.353,- incl.btw
Brandstof: Elektrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Grijs metallic

Kilometerstand: 2.115 km
Bouwjaar: 2020
BTW Aftrekbaar: BTW is aftrekbaar

Kia e-Soul ExecutiveLine 64kWh

Dit betreft een demo auto direct uit voorraad leverbaar. Heeft u vragen over 
deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze 
adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!
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Varenschut 21A

5705 DK Helmond

T (0492) 588 988

 

Alles onder 1 dak: Autodroom Helmond. Dit concept is uniek in Nederland. Alle 
wensen op autogebied onder één dak. Wilt U een nieuwe of gebruikte auto kopen, 
keuze genoeg. Leasen of huren? Financieren, leasen of huren? Geen probleem. 
Reinigen, onderhoud, reparatie of schadeherstel? Ervaren vakmensen staan voor 
u klaar. Zelfs voor de autoverzekering zit U helemaal goed. Dat bedoelen wij 
met alles onder één dak. In Autodroom Helmond is gevestigd: VDNS Kia, VDNS 
Suzuki, vd Nieuwenhuijzen Auto’s en Brabant Autolease, Bekkers Autoschade en 
Carcleaning Helmond.

€ 64.950,- incl.btw

Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Zwart metallic

Kilometerstand: 22.766 km
Bouwjaar: 2017
Datum deel 1a: 28-11-2017 
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Kia Stinger 3.3 Twin Turbo V6 AWD GT

De nieuw KIA Stinger GT, exclusief verkrijgbaar bij VDNS Helmond. deze 
prachtige Gran Turismo beschikt over een 3.3 liter sterke Twinturbo motor met 
maar liefst 370 PK. en is full option uitgevoerd met o.a. een 360-Graden camera, 
automatische achterklep, Drive mode select, elektronisch instelbaar onderstel, 
Stoelverwarming en ventilatie en natuurlijk 7 jaar garantie. Heeft u vragen 
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van 
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 64.950,- incl.btw
Brandstof: Hybride
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Grijs

Kilometerstand: 132.160 km
Bouwjaar: 2016
Datum deel 1: 15-08-2016 
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Audi Q7 3.0 TDI e-tron quattro Sport

Deze is voorzien van; Sportstoelen met luxe lederen bekleding, 20 inch 
lichtmetalen velgen, navigatiesysteem full map + hard disk, Led koplampen, 
Parkeersensoren, Warmtewerend glas, en Verwarmde Ruitensproeiers.Heeft u 
vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een 
van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 99.950,- incl.btw 
Brandstof: Diesel
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Zwart metallic

Kilometerstand: 49.544 km
Bouwjaar: 2017
Datum deel 1: 09-02-2017 
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Mercedes-Benz GLS 350 d 4-Matic AMG

Deze volle GLS 350d AMG 4-Matic 7-Persoons Automaat met vele opties 
o.a. COMAND®, ILS LED, Panoramadak, 360°-camera, AMG Pakket, Airmatic 
Luchtvering, Stoel ventilatie, Distronic, Trekhaak, Night pakket en nog veel meer 
in de kleur Obsidiaan zwart in combinatie met Leder zwart heeft nog resterende 
fabrieksgarantie. Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan 
gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is 
geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 
09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor 
meerdere foto’s!
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Dit is de NOW geworden (Noodmaatregel Overbrugging 
voor Werkbehoud). De NOW is een subsidieregeling, die 
volledig los staat van de WW, dit in tegenstelling tot de WTV, 
waarbij die koppeling wél aanwezig is. Als een ondernemer 
in aanmerking komt voor de NOW moet hij hiervoor een 
aanvraag doen bij UWV. 

In deze bijdrage zal ik uiteenzetten wanneer een ondernemer 
in aanmerking komt voor toepassing van deze maatregel en 
welke voorwaarden daarbij gelden

Wie is ondernemer?
De aanvraag wordt gedaan op basis van een 
loonheffingennummer (LH-nummer) van de ondernemer. 
Dus dit betekent dat de werknemers waarvoor de aanvraag 
wordt gedaan ook op dit LH-nummer geregistreerd moeten 
staan. De aanvraag kan dus ook alleen worden gedaan voor 
eigen werknemers en niet voor ingeleende werknemers 
(uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers). Als 
werknemer wordt beschouwd degene die verplicht verzekerd 
is voor de werknemersverzekeringen. Dat betekent dat 
werkenden met een zogenaamde fictieve dienstbetrekking 
wel onder de reikwijdte van deze regeling vallen, maar niet-
verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s niet.

Ook de loonsom wordt bepaald op basis van dit LH nummer. 
De loonsom is gelijk aan alle lonen per LH-nummer. Een 
inleensom valt dus buiten de aanvraag, want een inleensom 
is niet te beschouwen als loon voor eigen werknemers.

Omzetverlies
De eerste voorwaarde om voor de NOW in aanmerking te 
komen is dat de verwachting is dat sprake zal zijn van een 
acuut omzetverlies van tenminste 20% over 3 maanden. Of 
sprake is van omzetverlies wordt bepaald aan de hand van de 
omzet zoals die in 2019 is gerealiseerd. De referentieomzet 
is 25% (3 maanden, aangezien de regeling ook ziet op een 
periode van 3 maanden) van de omzet over 2019. Op zichzelf 
beschouwd een reële berekeningsmethode, maar voor 
bedrijven die een omzetpiek hebben in de eerste helft van 
het jaar en juist een rustige periode in de tweede helft van 
het jaar, is de regeling nadelig. In de regeling is hiermee geen 
rekening gehouden en er is ook geen uitzondering mogelijk.

Voor de bepaling van het omzetverlies in concernverhoudingen 
wordt het omzetverlies bepaald op concernniveau. Als een 
concern als geheel een omzetverlies van minder dan 20% 
heeft, komen ook de afzonderlijke onderdelen van het 
concern die meer dan 20% omzetverlies hebben niet in 
aanmerking voor de subsidie.

Bij de aanvraag heeft de werkgever de mogelijkheid om 
een aaneengesloten periode te kiezen van drie maanden in 
de periode 1 maart 2020 tot 1 augustus 2020 waarin het 
omzetverlies door hem wordt geleden. De keuze is dus:

1 maart 2020 t/m 31 mei 2020
1 april 2020 t/m 30 juni 2020
1 mei 2020 t/m 31 juli 2020

Zoals gezegd, moet deze keuze dus vooraf worden gemaakt. 
En het omzetverlies van de ondernemer wordt ook berekend 
over deze periode. 

De aanvraag
De aanvraag van de subsidie kan worden gedaan van 6 april 
2020 tot en met 31 mei 2020 via de site van UWV (https://
www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-
tegemoetkoming.aspx). Bij deze aanvraag moeten in ieder 
geval de volgende gegevens worden doorgegeven:

• het loonheffingennummer waarvoor een aanvraag wordt 
gedaan;

• de 3 maanden waarover de werkgever minstens 20% 
omzetverlies verwacht;

• het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
• het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt 

om te veel betaalde loonheffingen terug te betalen.

In geval de werkgever na 31 augustus 2019 een verzoek om 
werktijdverkorting heeft aangevraagd moet het zaaknummer 
ook worden doorgegeven;

Hoogte van de subsidie
De subsidie wordt verstrekt als voorschot. De hoogte van 
het voorschot wordt bepaald op basis van de loonsom in 
de maand januari 2020. Het betreft de loonsom voor alle 
medewerkers van het LH-nummer van de werkgever. Op deze 
loonsom wordt automatisch een toeslag van 30% toegepast 
als compensatie voor pensioenpremie, verzekeringspremies 
en opbouw van vakantiegeld. 

Het voorschot wordt daarom bepaald op basis van de 
volgende formule:

% van verwachte omzetdaling x loonsom januari 2020 x 3 x 
1,3 x 0,9

Percentage van de verwachte omzetdaling spreekt voor zich, 
evenals de loonsom. De factor 3 is vanwege het feit dat de 
subsidie over een periode van 3 maanden wordt verstrekt en 

De NOW, hoe zit dat nou?
Zoals ongetwijfeld bekend heeft de overheid een noodwet uitgevaardigd om de ingrijpende gevolgen van de 
Corona-crisis te verzachten voor werkgevers. In eerste instantie was de regeling WTV (Werktijdverkorting) 
hiervoor opengesteld, maar gezien de stortvloed van aanvragen bleek dit onwerkbaar. Duidelijk was dat voor 
deze ongekende crisissituatie een ingrijpende oplossing moest worden gekozen.
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de factor 1,3 vanwege de opslag van 30% die hiervoor al is 
benoemd. Tenslotte nog de factor 0,9. Dit is de maximale 
hoogte van de subsidie.

Loon moet worden doorbetaald
Het salaris van werknemers moet door de werkgever die 
aanspraak maakt op de subsidie wel voor de volle 100% 
worden doorbetaald. Bovendien moet de NOW-subsidie 
ook worden gebruikt voor het betalen van de loonkosten. 
Daarom is ook een strikt vereiste dat de werkgever een 
controleerbare administratie moet hebben, zodat dit ook kan 
worden gecontroleerd.

Definitieve toekenning op basis van nacalculatie
De definitieve toekenning van de subsidie vindt plaats op 
basis van nacalculatie. Dat betekent dat als het definitieve 
omzetverlies lager was dan op basis van de schatting is 
doorgegeven aan UWV, dan moet hetgeen teveel is ontvangen 
worden terugbetaald. Als het definitieve omzetverlies 
daarentegen hoger was dan op basis van de schatting is 
doorgegeven aan UWV, dan vindt nabetaling plaats van 
het te weinig ontvangen bedrag. Het advies is dan ook om 
gematigd te zijn in de schatting die wordt doorgegeven aan 

UWV, omdat de werkgever dan een nabetaling krijgt. De 
werkgever krijgt dus altijd hetgeen waarop hij recht heeft als 
hij te voorzichtig heeft ingediend, maar moet terugbetalen 
als hij te ruim heeft ingediend. 

Overigens wordt de subsidie bepaald op basis van de 
loonsom over de maanden maart, april en mei 2020, ook als 
ervoor is gekozen om het omzetverlies te berekenen over een 
andere periode dan deze periode (dus over de periode april, 
mei, juni of over de periode mei, juni, juli). Als de loonsom in 
deze maanden lager is dan in de maand januari 2020, wordt 
de hoogte van de subsidie verlaagd met 90% van het bedrag 
waarmee de subsidie is gedaald.

Daarnaast is bepaald dat bij een loon van meer dan € 9.538,- 
per werknemer per maand, het gedeelte boven dat bedrag 
niet voor subsidie in aanmerking komt.

Eisen aan deelname
Een harde eis die wordt gesteld aan werkgevers die een 
beroep doen op de NOW is dat er geen ontslag bij UWV 
wordt aangevraagd op grond van bedrijfseconomische 
redenen voor werknemers in de periode 18 maart 2020 tot en 

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus ook voor advies over deelname aan de NOW, kunt u terecht 
bij Peelland Advocaten, gevestigd aan de Kanaaldijk N.W. 81 in Helmond. Wij zijn u graag van dienst.

Erik Jansen
Advocaat

met 31 mei 2020. Als toch ontslag is/wordt aangevraagd in 
deze periode en die aanvraag niet correct wordt ingetrokken, 
wordt gekeken wat het loon is van de werknemer(s) voor 
wie ontslag is aangevraagd. Dit loon, vermeerderd met een 
‘boete’ van 50%, wordt in mindering gebracht op de totale 
loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie 
wordt gebaseerd.

Tot slot
Een handige rekentool om de hoogte van de subsidie te 
kunnen berekenen is te vinden op de website https://www.
magontslag.nl/. Hiermee kan in ieder geval een deugdelijke 
indicatie worden gekregen van de (eventueel) te ontvangen 
subsidie.

En voor de werkgevers die ervoor (moeten) kiezen om 
gebruik te maken van de NOW nog een laatste dringende 
advies: doe de aanvraag in ieder geval samen met, althans 
in overleg met uw accountant / adviseur. Want de regeling is 
zodanig complex dat dit wel nodig is.
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KAN 
HET 
ANDERS?
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Met een creatieve en bekwame blik gaan wij uw bedrijfskundige 

en financiële uitdagingen te lijf. Juist door ANDERE PADEN TE 

BEWANDELEN dan gebruikelijk. Zo behaalt ons enthousiaste 

team het grootste voordeel voor u! Gebruik maken van onze 

ideeën? Bel 0492 50 53 00 voor uw NH Adviseur.

BEDRIJFSKUNDIG

BANCAIR 

BELASTINGADVIES

WIJ DENKEN VAN WEL...
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J van de Vrande Bedrijfskleding | Kanaaldijk ZW 9a Helmond | 5706 LD Helmond

www.onlinebedrijfskleding.nl

Werkkleding voor alle 
weersomstandigheden

Light & Sound solutions

T: 06 22 13 07 25           info@vglpro.nl           www.vglpro.nl
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4 & 5 
NOVEMBER 2020

HELMOND
KIJK OP

WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL

WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL/AANMELDEN-2020

MELD JE NU AAN!
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Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit

TOEGANGSCONTROLE

INBRAAKBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING

CAMERABEVEILIGING

ONDERHOUD

VEILIGHEID IN HET VIZIER

Churchilllaan 204, 5705 BK  Helmond   |   Keizersveld 50, 5803 AN  Venray
a2bsecurity.nl   |   T: 0492 - 792494   |   E: info@a2bsecurity.nl  

MELDKAMER
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Diensten:
- juridische advisering
- opstellen voorwaarden
- debiteurbeheer
- incasso
- gerechtelijke procedures
- (conservatoire- en 
 executoriale) beslagen
- constatering
- met name op gebied van 
 huur- en internationale 
 incasso

Mierloseweg 138 - 5707 AS Helmond - telefoon: 0031 492 522196
info@deurwaarderhelmond.nl - www.deurwaardershelmond.nl

KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR 
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT 
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECH-
NIEKEN. VEEL BEDRIJVEN WERKEN MET ONZE 
PRODUCTEN.

DE OPWARMING VAN DE AARDE LEIDT TOT HOGERE 
TEMPERATUREN OOK IN NEDERLAND. WIJ HELPEN 
U OM HET KOEL TE HOUDEN IN DE ZOMER. MAAR 
WIST U DAT EEN AIRCO OOK ALS VERWARMING 
TE GEBRUIKEN IS? HET RENDEMENT IS ZELFS NOG 
HOGER DAN EEN GASVERWARMING. RAADPLEEG 
VEKAH.

DE AARDE LEVERT ONS WARMTE, UIT DE GROND 
MAAR OOK UIT WATER EN LUCHT. WIJ LEVEREN DE 
TECHNIEK OM DEZE WARMTE TE GEBRUIKEN VOOR 
RUIMTE VERWARMING MAAR OOK VOOR WARMWA-
TERSYSTEMEN.
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Deze Hyundai Kona EV Premium uitvoering is nog een meerdere 
kleuren uit voorraad leverbaar. Dit betreft een volledig elektrische 
auto in een Premium uitvoering met vele opties o.a. Parkeersen-
soren voor en achter, Stoelventilatie, Stoel en stuurwiel verwar-
ming, Apple Carplay/Android Auto, Lederen bekleding, Navigatie, 
Achteruitrijcamera, Bluetooth connectiviteit, Lichtmetalen velgen. 
Actieradius is 449 km. Full Operationele leaseprijs vanaf: €549,- 
excl. btw per maand. Andere leasevormen mogelijk, prijs op 
aanvraag. Beschikbare kleuren zijn: Chalk White, Red Pulse,  
Ceramic Blue en Dark Knight. Omdat de auto in 2019 geregis-
treerd is heeft u het voordeel van een volledige 4% bijtellen. 
Meerdere leasevormen mogelijk.
 
Heeft u vragen over deze interessante elektrische auto?  
Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.  
Tel: 0492-588986 Mail: info@brabantautolease.nl.

Dit betreft een gesloten bestelwagen in de uitvoering Lengte 2 / 
Hoogte 2 met vele opties o.a. Parkeersensoren achter, Navigatie, 
Achteruitrijcamera, Bluetooth connectiviteit, Airconditioning, Crui-
se Control, Stalen velgen, Betimmering laadruimte, Bijrijdersbank, 
Opstap naar laadruimte, Schuifdeur Rechts en 2 Achterdeuren. 
Meerdere op voorraad met of zonder imperiaal. Leaseprijs vanaf: 
€299,- excl. btw per maand. Meerdere leasevormen mogelijk, prijs 
op aanvraag. Beperkte voorraad OP=OP.
 
Heeft u vragen over deze interessante bedrijfswagen? Neem dan 
gerust contact op met een van onze adviseurs. Tel: 0492-588986 
Mail: info@brabantautolease.nl.

beperkte voorraad

Hyundai Kona Premium EV volledige 4% bijtelling

Opel Movano 2.3 CDTI L2H2

Leaseprijs vanaf  

€ 549,- 
per maand

Leaseprijs vanaf  

€ 299,- 
per maand

www.brabantautolease.nl
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Dit prachtige Audi Q7 E-Tron Quattro Sport is uitgevoerd met vele 
opties o.a. Elektrische Verstelbare Stoelen, Lederen Stuurwiel, 
Navigatie, Parkeersensoren, Sportstoelen, Schakelmogelijkheid 
aan stuurwiel, Luxe lederen bekleding, Lichtmetalen velgen 20”, 
Elektrische achterklep, Cruise Control, Elektrische/Verwarmba-
re Buitenspiegels en Bluetooth connectiviteit. Leaseprijs vanaf: 
€1099,- excl. btw per maand. 15% bijtelling t/m 29-09-2021. Meer-
dere leasevormen mogelijk, prijs op aanvraag.
 
Heeft u vragen over deze interessante Audi Q7? Neem dan gerust 
contact op met een van onze adviseurs. Tel: 0492-588986  
Mail: info@brabantautolease.nl.

Deze volle GLS 350d  AMG 4 Matic 7 Persoons Automaat met 
vele opties o.a. Panoramadak, ILS LED, 360 graden-camera, AMG 
Pakket, Airmatic Luchtvering, Stoel Ventilatie , Distronic, Trek-
haak, Night Pakket, Lichtmetalen velgen en nog veel meer luxe 
opties. Leaseprijs vanaf €1899,- excl btw. Meerdere leasevormen 
mogelijk, prijs op aanvraag.
 
Heeft u vragen over deze wagen? Neem dan gerust contact op 
met een van onze adviseurs. Tel: 0492-588986   
Mail: info@brabantautolease.nl.

beperkte voorraad

Audi Q7 3.0 TDI E-Tron Quattro Sport

Mercedes Benz GLS 350 d 4 Matic AMG

Leaseprijs vanaf  

€ 1099,- 
per maand

Leaseprijs vanaf  

€ 1899,- 
per maand

www.brabantautolease.nlwww.brabantautolease.nl

Autoboulevard Helmond

Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl
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‘Bij VGLpro 
willen we altijd 
het WOW effect’ 
Dit doen we met veel enthousiasme  grote of kleine opdrachtgevers het maakt ons niet uit wij waarderen ze 
allemaal wij zorgen altijd voor de juiste oplossingen voor licht, beeld en geluid. Zowel door verhuur als verkoop 
van vaste installaties. 
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We werken uitsluitend met A-merken en gepassioneerde, innovatieve vakmensen. DE succesfactor van VGLpro zit in de beleving 
en uitdaging van Spektakel. Of je goed licht en geluid maakt ,moeten de mensen eerst zelf ervaren. We prikkelen, verrassen en 
vermaken. VGLpro garandeert de ultieme beleving.

Onze sector heeft de afgelopen weken een aantal flinke klappen te verwerken en dat zal waarschijnlijk de komende tijd niet 
veranderen. Toch laten wij ons hierdoor niet uit het veld slaan. Deze tijd biedt ons de mogelijkheid om in alle rust nieuwe, 
creatieve plannen te smeden voor de toekomst! De toekomst die er zeker gaat komen, want, na regen komt ‘altijd’ zonneschijn. 
De afgelopen weken hebben wij hard gewerkt om alle boekingen te verzetten naar data later dit jaar en zijn blij met de kansen 
die we krijgen. Net voor de uitbraak van het Corona virus hebben wij nog behoorlijk geïnvesteerd in nieuwe geluidssystemen en 
verlichting.

Wanneer we Nederland weer op de kop mogen gaan zetten 
en overal weer feestjes mogen bouwen is nog even onzeker, 
maar:

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!!!

Voor nu: 
“stay home, stay safe!”

Voor later:

“vier het leven later!”

Meer informatie: 
info@vglpro.nl
T 06 22 13 07 25 
www.vglpro.nl
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Helmond

Eindhoven

Someren 
Asten

Beek en Donk
Den Bosch

Deurne

Wordt in het begin 
van elke maand in 
een oplage van  
1000 stuks gedrukt 
en verspreid bij alle  
bedrijven op de  
5 bedrijventerreinen  
in Helmond!

Hét blad voor Ondernemingen in Helmond
Wij hopen met zakelijk helmond een belangrijke spil te kunnen zijn in de communicatie en het promoten van u en uw bedrijf. 
Hierdoor zijn we in staat om samen met u verbindingen te leggen met andere ondernemingen hier in Helmond. En wat mooi 
is: U kunt zelf de schijnwerpers op een andere wijze op uw onderneming richten. U neemt het heft in eigen hand en geeft 
aan hoe u uw bedrijf in dit blad naar buiten wil laten uitstralen. Dit alles bepaalt u zelf. Er is heel veel mogelijk. Bent u op zoek 
naar deskundige medewerkers, wilt u een auto verkopen, een pand verhuren of verkopen, dan bent u hiervoor aan het juiste 
adres. Misschien bent u naarstig op zoek naar nieuwe leden voor uw vereniging, stichting of sportclub. Heeft u aanbiedingen 
en acties, waarmee u uw bedrijf extra in the picture wil zetten, ook dan is dit blad de juiste plek om het gewenste onder de 
aandacht te brengen. 

Door middel van een creatieve promotiewijze in de vorm van een aantrekkelijke advertentie, kunnen wij u op een 
laagdrempelige financiële wijze op de meest uiteenlopende gebieden van dienst zijn. 

Denk ook aan het adverteren van uw producten, diensten en bedrijfsfeesten. Echt waar, het kan allemaal. Misschien heeft u 
zelf wel leuke ideeën om uw onderneming in de spotlights te zetten. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek. 
Met een pakkend interview kunt u zichzelf als betrokken ondernemer op een unieke manier op de kaart zetten. Hierdoor kunt 
u zelf uw onderneming naar een nog hoger en interessanter level tillen. U heeft het allemaal zelf in de hand…. “wie wil dit 
nou niet?” 

Hoe zien de kosten eruit?

Bij het aanleveren van een kant en klare advertentie  
betaalt u:

Halve pagina full colour € 65,- ex. btw 
Hele pagina full colour € 110,- ex. btw

Wilt u dat wij een advertentie voor u opmaken,  
dan berekenen wij voor een:

Halve pagina full colour € 50,- ex. btw 
Hele pagina full colour € 65,- ex. btw

U dient hierbij zelf uw fotomateriaal, illustraties,  
teksten en logo’s aan te leveren.

Kiest u voor het afnemen en publiceren van een interview, 
dan betaalt u:

€ 140,- ex. btw* + € 110,- ex BTW 
(2 Hele pagina’s full colour)

*  Dit bedrag heeft betrekking op een hele pagina  
inclusief foto.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe editie van 
Zakelijk Helmond.

Zakelijk Helmond is een uitgave van  
Black en Colors • Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond

Voor aanleveren advertenties of meer info:
info@zakelijkhelmond.nl
www.zakelijkhelmond.nl
 

Redactie Zakelijk Helmond,
redactie@zakelijkhelmond.nl



Jouw pakket of pallet 
binnen een paar klikken opgehaald,

en tegen 50% van de normale kosten.

logistic
select

NIEUWSGIERIG?
meld jouw bedrijf gratis aan!
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“THE SHAKE KEET “ 
De Shake Keet met heerlijke aardbeien en aardbeien varianten 

zoals: Aardbeien Smoothie, Aardbeien Milkshake, Boeren aardbeien 
sorbetijs, Boeren aardbeien yoghurt ijs, suikerhoorn met gele 

room en aardbeien, wafel met slagroom en aardbeien, Helmondse 
aardbeiensoes en overheerlijke aardbeien in chocolade 

Locatie: Aarle-Rixtelseweg 107 te Helmond

7 DAGEN 
PER WEEK
BEZORGEN 

EN/OF 
AFHALEN


